
Spørgsmål til teksten – Første Mosebog 

Ved Dr. Paul B. Petersen 

Herunder følger korte svar på nogle af de spørgsmål, der er indkommet i forbindelse med studiet af Første Mosebog. Har du andre 

spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til paul.petersen@adventist.dk. 

 

Vers Spørgsmål Svar 

1,1 Hvor meget dækker 
udtrykket ”himlen og 
jorden”? 

Udtrykket ”himlen og jorden” er et typisk litterært træk, hvor to modsætninger bruges som en betegnelse for 
helheden. To andre eksempler i Skriften illustrerer meningen med en sådan såkaldt merismus. 

(1) Esajas kalder i 2,2 alle til vidne med følgende udtryk: ”Hør, himmel, lyt, jord!” 
(2) Englene over Betlehems marker opfordrer alle, både i himmel og på jord, til at prise Gud med ordene: 

”Ære være Gud i det højeste og på jorden!” (Luk 2,14). 

Overskriften eller den første sætning i Bibelen fortæller altså simpelthen, at Gud skabte alt. 

 Hvorfor gengiver 
nogle oversættelser 
”himlen” som flertal? 

Det hebraiske ord for ”himmel” er i sig selv et flertalsord. Det kan oprindeligt skyldes, at begrebet himmel jo er 
ganske overvældende og har en voldsom intensitet, hvad man på hebraisk rent grammatisk kunne indikere ved 
en flertalsform. 

I det mindste senere kan flertalsformen også forklares ved opdelingen af himlen i flere afdelinger. I den 
nærmeste har vi fugle, dernæst himmellegemer, og længere borte bor Gud. Paulus fortæller, hvorledes han i et 
syn blev ”rykket bort til den tredje himmel” (2 Kor 12,2). 

 Betyder det 
udsagnsord, der 
oversættes med 
”skabe”, at Gud skabte 
”ud af intet”, altså ex 
nihilo? Og findes 
tanken om ex nihilo i 
Første Mosebog? 

Udsagnsordet oversat med ”skabe”, det hebraiske bara’, bruges i GT kun med Gud som subjekt/grundled. I sig 
selv betyder dette ord ikke ”at skabe ud af intet.” 

Skabelsen ud af intet, på latin ex nihilo, er som begreb ikke knyttet specifikt til udsagnsordet, men til det 
faktum, at Gud skabte ved sit ord, altså uafhængigt af tilgængeligt materiale. Sådan forstås denne skabelse 
også tydeligt i fx Sl 33,6.9: 

Ved Herrens ord blev himlen skabt, 
hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund. 

. . . han talte, og det skete, 
han befalede, og det stod der. 

1,3 + Hvor lang var en 
skabelsesdag? 

Det hebraiske sprog indeholder intet ord, der svarer til det danske ord ”døgn”. Derved ligner det mange andre 
sprog, som fx engelsk. Ordet for dag, hebraisk jom, kan derfor somme tider betyde døgn og andre gange være 
betegnelsen for den lyse del af døgnet. 



Der har været mange spekulationer om betydningen af skabelsesdagene i Første Mosebog 1. Bibelen selv er 
imidlertid ganske klar, og spekulationerne er i højere grad forsøg på at tilpasse teksten senere tiders opfattelse 
af, hvordan det må være gået til, end de er udledt af teksterne selv. 

Hvordan de oprindelige bibelske læsere forstod skabelsesdagenes længde, er klart udtrykt i sabbatsbuddet, 
altså det fjerde af De Ti Bud. Her siges der i 2 Mos 20,11 om sabbattens oprindelse: ”For på seks dage skabte 
Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har 
Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.” 

Skabelsens syv dage svarer altså til en uge, sådan som ”uge” normalt forstås, 7 dage a hver 24 timer. 

1,6 Hvad menes der med 
”hvælvingen”? Hvad 
troede man, at den 
var? 

Det hebraiske ord, som til dansk er oversat med ”hvælving”, er raqiʻa, og det oversættes også med 
”himmelhvælvingen” (1,14-17), tænkeligt fordi det i vers 8 direkte siges, at Gud kaldte hvælvingen for 
”himmel”. Ordet findes 17 gange i GT, heraf er de 9 i skabelsesberetningen, og adskillige af de øvrige tekster 
forudsætter skabelsen og bruger ordet i tråd med beretningen i 1. Mosebog (Sl 19,1; 150,1; Dan 12,3). 

Det har været almindeligt at opfatte ordet som en betegnelse for noget fasthamret; men dette er klart afvist af 
nyere forskning. Misforståelsen skyldes i høj grad den latinske oversættelse, Vulgata. Med udgangspunkt i 
datidens græske syn på, hvordan verden var sat sammen, oversatte Hieronymus ordet med det latinske 
”firmamentum”, og denne betydning har siden præget vestlige oversættelser. Den afspejler sig også lidt i den 
danske oversættelse, fordi man taler om, at himmellegemerne sættes ”på” hvælvingen (1,14-17); men det er 
en unødvendig gengivelse af det hebraiske forholdsord. 

Den danske oversættelse til hvælving antyder i sig selv noget afrundet, og betydningen er først og fremmest 
noget, der er udstrakt og her hvælver sig over os, som i en bue. Det er altså en betegnelse for det, mennesket 
ser, når det ser opad, og de elementer, man kan se, kan derfor siges at være ”i hvælvingen” – og det gælder 
ifølge 1. Mos 1,14-17 og 20 både sol, måne, stjerner og fugle. De findes alle i ”himlen.” 

Hvordan har man så i detaljer forestillet sig denne himmelske verden? Det ved vi ikke ret meget om, og vi kan 
ikke engang være sikre på, at man havde håndfaste og varige opfattelser af, hvordan det, vi kalder universet, så 
ud. Udtrykkene blev først og fremmest brugt som en praktisk beskrivelse af fænomenerne, sådant de blev set. 

2,7 Hvad betyder ”et 
levende væsen”? 

Hvorfor sagde den 
ældre oversættelse 
(DO31) ”sjæl” og ikke 
”væsen”? 

Har mennesket en 
udødelig sjæl? 

Tidligere oversættelser af skabelsesberetningen om mennesket var stærkt påvirket af den kirkelige tradition, 
som havde et dualistisk syn på mennesket og brugte ordet ”sjæl” om den udødelige, immaterielle ”del” af 
menneskets natur. Derfor skabte Gud i 1 Mos 2,7 en ”levende sjæl”, hvor den autoriserede danske bibel i dag 
siger et ”levende væsen”. Det hebraiske ord bag ”sjæl/væsen” (næfæsh) har en meget bred betydningsflade – 
men det betegner aldrig en immateriel, udødelig del af mennesket! Det ses bl.a. af det faktum, at ordet i 
lovgivningen kan bruges om noget, der er dødt (4 Mos 6,6-7; 19,11.13 m.fl.). I skabelsesberetningen betegner 
det ikke bare mennesket, men også andre levende væsener (1 Mos 1,20-21). Det er ikke menneskets 
konstitution, men dets forhold til Gud, som er enestående. 



Rent etymologisk, altså ud fra oprindelsen af ordet, betegnede næfæsh halsen, der kunne åbnes, og hvorfra 
der kom lyd og luft, som i Es 5,14, hvor det oversættes med dødsrigets ”svælg”, jf. Hab 2,5, eller Job 41,13, 
hvor ordet bruges om nilhestens ”ånde”. Måske fordi menneskets personlighed udtrykkes gennem det, der 
kommer ud af vores mund, kom ordet til at betegne et menneskes personlighed (Sl 44,2-3; 84,3; 130,5-6) eller 
simpelthen mennesket, personen (3 Mos 24,17; 4 Mos 31,11). Enkelte gange er den naturlige oversættelse 
ganske enkelt ”mig” (som i Sl 55,19, egt. ”min sjæl”). Når salmisten opfordrer til sang med ordene ”Min sjæl, 
lovpris Herren!”, tænker han naturligvis ikke på en immateriel del af sig selv, men på hele sin person. Med 
udbredelsen af oversættelsen i King James Version blev den dualistiske opfattelse af næfæsh som en 
immateriel sjæl cementeret i den vestlige kultur; men heldigvis afspejler nyere oversættelser en mere bibelsk, 
hebraisk forståelse af ordet og dermed af menneskets natur. 

 Hvad betyder 
”livsånde”? 

Ordet for ”ånde” (neshemah) har betydningen ”åndedræt” og betegner ikke en selvstændigt eksisterende del 
af mennesket. Den er ikke lig med en bevidsthed, der kan leve videre uden legemet. 
I 1 Mos 7,22 er nøjagtigt det samme udtryk brugt om dyrene, der omkommer under syndfloden. I disse tekster 
er det hebraiske udtryk det samme, nishmat khajjim, oversat med ”livsånde”. 

• Formen nishmat er blot en bøjning af ordet neshemah, ”ånde”, men samme ord. 

2,18 og 
20 

Hvad menes der med 
”en hjælper, der 
svarede til ham”, altså 
til Adam? 

Den tidligere 
oversættelse (DO31) 
sagde ”medhjælp”. 
Betyder det, at 
manden står over 
kvinden som i et 
hierarki? 

Det ord, som er brugt for kvinden som ”hjælper” (ʿezær), er et almindeligt brugt hebraisk ord i Det Gamle 
Testamente, og det har aldrig betydning af en underordnet medhjælp, tværtimod. I Job 29,12 fortæller 
patriarken, at han havde hjulpet dem, som ingen ”hjælp” (ʿezær) havde. I Sl 30,11 beder salmisten Gud om 
“hjælp”. I Sl 54,6 kaldes Gud selv for “hjælper” (ʿezær) i betydningen frelser. Det samme finder vi i Sl 72,12, og i 
Sl 121,1-2 lyder det:  

”Jeg løfter min øjne til bjergene, hvorfra kommer min hjælp (ʿezær)? 
Min hjælp (ʿezær) kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.” 

Det er altså fuldstændigt imod ordets normale betydning, når nogle fortolkninger bruger denne tekst til at 
hævde kvindens oprindeligt underordnede position i forhold til manden. Talen derom kommer først efter 
syndefaldet (jf. 1 Mos 3,16). 

• Af og til hævdes det, at det faktum, at kvinden skabes til sidst eller senere end manden, viser, at hun er 
underordnet. Dertil må man spørge: (1) Betyder det så også, at mennesket, som skabes på den sjette dag efter 
dyrene, er underordnet dyrene, og at fx myggen står over mennesket? (2) Betyder det så, at den syvende og 
sidste dag er mindre betydningsfuld end de første seks, fordi den kommer til sidst? 

3,15 Er Kristus ”kvindens 
sæd/afkom”? Hvordan 
kan kvinden have 
”sæd”? 

Svaret på det første spørgsmål er et klart ”ja”! For en mere detaljeret begrundelse, se artiklen om ”Er Første 
Mosebog 3,15 en Messias-profeti?” 

DO1931 sagde i denne tekst ”kvindens sæd”, hvor DO1992 siger ”kvindens afkom.” Det hebraiske ord (zæraʿ) 
kan have begge betydninger, ligesom det kunne oversættes med ”efterkommer.” Ordet har altså ikke som det 
tilsvarende danske ”sæd” en snæver, forplantningsmæssig betydning. 



4,1 Er det muligt, at Eva 
troede, at hendes 
første barn var den 
lovede frelser? 

I lyset af (1) bogens gennemgående tema med slægtstavler og efterkommere, (2) den Messianske forståelse af 
1 Mos 3,15 og (3) træk i teksten selv i 1 Mos 4,1 er der grund til at tro, at Eva forventede, at hendes førstefødte 
ville blive den lovede frelser. En tragisk ironi, når man ser udfaldet: sønnen Kain bliver ikke frelseren, men 
historiens første morder! 
Hvilke træk i teksten selv bekræfter, at Eva kan have troet det? 

• Den danske oversættelse indeholder følgende to sætninger om Eva: 
1. Hun blev gravid og fødte Kain. 
2. Hun sagde: »Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp.« 

• Begge sætninger har to verber: 
o Henholdsvis ”blev gravid”/fødte og ”sagde”/”jeg har skabt” (i betydningen ”erhvervet”) 

• Det sidste ord i hver af disse to sætninger indledes på hebraisk med det lille ord ʼet. Dette ords 
almindelige funktion er at angive, at det efterfølgende navneord er objekt i sætningen, altså genstand 
for handlingen. 

o En sjældnere bevidnet betydning af ordet er som forholdsord, ”ved hjælp af”. Det er den 
betydning, som den danske oversættelse anvender. 

• Ordet ʼet står altså foran ”Kain”, fordi han er genstandsleddet/objektet i sætning 1: Kain er den, som 
Eva føder. 

• Men ordet ʼet står også foran navnet for Gud, nemlig ”Herren” (= Jahve) i sætning 2. Kain og Herren er 
altså parallelle led i de to sætninger. Ligesom Kain er den, som Eva fødte (sætning 1), er Herren den 
mand, som hun har fået/erhvervet (sætning 2).  

• Den naturlige oversættelse af sætning 2 kan derfor være: 
o Hun sagde: ”Jeg har fået mig en mand, nemlig Herren/Jahve.” 

• Man kan dertil lægge følgende observationer fra beskrivelsen af Sets fødsel i 1 Mos 4,25: 
o ”Hun fødte en søn og gav ham navnet Set. »For Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, for 

ham slog Kain ihjel,« sagde hun.” 
o Heri er der flere spil på ord, der viser tilbage til løftet om Messias i 3,15 og derved forbinder fødslen af 

Evas børn med håbet om en frelser: 
▪ Navnet Set og verbet, som på dansk er oversat med ”har givet”, kommer begge fra ordet shit, 

et centralt ord i 3,15, hvor det oversættes med ”sætter” (fjendskab mellem slangen og 
kvinden). 

▪ Ordet, som på dansk er oversat med en ”anden søn”, er zæraʿ, det ord for ”sæd” eller ”afkom”, 
som er nøgleordet i 3,15. 

6,1-3 Hvem er 
”gudssønnerne” og 
”menneskedøtrene”? 

Der findes i princippet to forskellige tolkninger af denne beretning fra 1 Mos 6,1-7: 

1. Det er en myte inspireret af lignende beretninger fra forskellige oldtidsfolk om guder eller 
himmelvæsener, der parrer sig med mennesker. 



2. Der fortælles om de umoralsk forhold, der opstod, da Sets slægt (”gudssønnerne”) svigtede deres 
dyrkelse af Herren (jf. 4,26) og indgik blandede ægteskaber med Kains ugudelige efterkommere 
(”menneskedøtrene”). 

Adskillige argumenter taler for den anden løsning stærkt imod den første meget udbredte fortolkning, både 
tekstmæssigt og i forhold til et konservativt bibelsyn: 

1. Teksten taler ikke om tilfældige, seksuelle engangsoplevelser, men om indgåelse af ægteskab. Når der 
står: ” Blandt dem tog de sig alle de koner,” er den hebraiske vending det faste udtryk for ægteskab 
(laqakh issah). 

2. Guds reaktion på denne umoral er at straffe menneskene med en vandflod. Dette giver kun mening, 
hvis det er menneskene, som har forsyndet sig, ikke hvis det skyldes himmelske væsener. 

3. Der understreges, at Noa alene af sin slægt er forblevet retfærdig. Det antyder, at de øvrige har svigtet 
deres gudsdyrkelse. 

4. Sammenhængen med de foregående kapitler forstærker denne forståelse. Her er modsætningen 
mellem de to slægtet, Kains og Sets, stillet tydeligt op. 

5. Den mytologiske teori er direkte knyttet til en bibelopfattelse, hvor de bibelske beretninger har lånt fra 
forskellige myter af hedensk oprindelse. 

6,19-20; 
7,1-2 

Er der modsigelser i 
syndflodsberetningen?  

Hvordan kan det fx være, at Gud i 1 Mosebog 6,19-20 befaler Noa at tage ét par af hver dyreart med ind i 
arken, når der umiddelbart efter i 7,1-2 siges, at han skal bringe syv par af de rene dyr? Et og syv er da ikke det 
samme? 
Det hebraiske ord, der i 6,19-20 er oversat med ”ét par” (shenajim) er på grammatisk en såkaldt dualis, et 
”total”, ligesom ental og flertal. Det bruges her om ”to” i betydningen ”par”. Ordet henviser ikke i sig selv til 
antallet af par, men til begrebet par. Sådan forstås det også i sidste del af kapitel 7, vers 8, når der siges, at 
dyrene ”kom par for par til Noa i arken.” 
Det vil altså sige, at oversættelsen af 6,19 flyder helt naturligt således: ”Alle levende væsener skal du bringe 
parvis ind i arken, for at de kan overleves sammen med dig som han og hun . . .” Det bliver så senere 
specificeret, at der skal syv par til af de rene, men kun ét par af de urene dyr, og der er altså ingen modsigelse i 
teksten. 

• Teksten bevæger sig altså fra det generelle til det specifikke, typisk for hebraisk fortællemåde og af grammatikere 
kategoriseret som ”parallelism of greater precision”, Wilfred G.E. Watson, Traditional Techniques in Classical 
Hebrew Verse (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994), side 16. 

8,1 I DO1992 siges der, at 
Gud ikke ”glemte”. 
Tidligere blev der sagt, 
at Gud ”huskede” Noa 
(DO1931)? Hvad står 

Det korrekte er utvivlsomt, at ”Gud huskede”, altså DO1931. Man kan sige, at forskellen ikke er så stor, selv om 
det får stå hen i det uvisse, hvorfor DO1992 oversætter, som den gør. ”At huske” er ikke bare mere aktivt end 
”ikke at glemme”, det er også et stort og betydningsfuldt teologisk begreb i Det Gamle Testamente – og måske 
også i Det Nye.  



der i teksten, og hvad 
forskel gør det? 

”At huske” (fra verbet zakar) indebærer en direkte handling fra Guds side, hvor han i trofasthed mod sin pagt 
og sine løfter griber ind, her for at redde Noa og dyrene. På samme måde greb Gud ind, da han huskede Rakel i 
1 Mos 30,22, hvor der også bruges zakar, og hvor DO endnu engang siger ”glemte ikke”! 

• I opbygningen af beretningen om syndfloden er dette vers og dermed dette udtryk et kernevers (se indslaget om 
”Nogle Strukturer i Første Mosebog). 

12,16; 
24,10 

Havde Abraham 
kameler? 

Det påstås ofte, at 1. Mosebog er forkert på den, når den fortæller, at Abraham havde kameler (1 Mos 12,16; 
24,10; m.fl.); det hævdes, at de var ikke kendt som husdyr før langt senere i historien. Er det rigtigt? 

Svaret er ”nej”. Allerede fra det første dynasti i Egypten – tilbage i begyndelsen af det tredje årtusind – har 
man fundet en beholder med kalksten udformet som en fuldt læsset kamel. Fra Mesopotamien har vi kameler 
afbildet både på segl og i småfigurer fra byen Erek i slutningen af det tredje årtusind og fra Abrahams hjemby 
Ur omkring år 2000 f.v.t. I Syrien, der jo ligger nærmere Palæstina, hvor Abraham opslog sine telte, finder man 
kamelfigurer fra Byblos fra det 18. århundrede, og der er skriftlige vidnesbyrd om dem i Alalakh, også i Syrien. 

• Disse eksempler er blandt dem, som Gerhard F. Hasel omtaler i Biblical Interpretation Today (Washington DC: 
Biblical Research Institute, 1985), side 26. 

Der er altså solide vidnesbyrd om, at kamelen var taget i anvendelse som husdyr allerede på Abrahams og 
patriarkernes tid. Bibelens omtale af kamelen er derfor ikke anakronistisk. 

15,2 Hvor er Damaskus 
blevet af? 

Næsten alle internationale oversættelser beskriver Abrahams tjener Eliezer som en mand fra Damaskus. Men i 
den danske oversættelse siges der intet om det. Her har man følt, at der var en usikkerhed omkring 
betydningen af det hebraiske og valgt at udelade det udtryk, der meget naturligt kan læses således: ”og arving 
til mit hus er Eliezer, søn af Meshek, det vil sige Damaskus.” 

• Meshek er et ældre navn for Damaskus, som på hebraisk udtales som ”Dameshek.” 

• Vendingen ”søn af” efterfulgt af et stednavn var en almindelig måde at betegne en persons oprindelse, bekræftet 
både i akkadiske og ugaritiske kilder. 

17,1 Hvad er betydningen 
af navnet ”Gud den 
Almægtige”? 

I nogle oversættelser finder man her en direkte translitteration af det hebraiske navn brugt for Gud: El-
Shaddai. Navnet findes også i 1 Mos 17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 48,3; 49,25. I GT I øvrigt er det særligt brugt i Jobs 
Bog (5,17; 6,4.14 og mange flere). Titlen Shaddai har sprogligt forbindelse til en rod, der betyder ”styrke, 
magt”. 

 


